
 
 

Turew, dnia  26.03.2022 
 

 Protokół z  Walnego Zebrania Członków 
 Stowarzyszenia „Przyjaciele Gorzelni w Turwi” 

z dnia 26.03.2022 
 
 

W dniu 26.03.2022  roku odbyło się Walne Zebranie  Członków 
Stowarzyszenia „Przyjaciele Gorzelni w Turwi” 

 
 
zwołane między innymi w celu zatwierdzenia sprawozdania stowarzyszenia za rok 2021 
oraz wyboru Władz Stowarzyszenia na III kadencję. 
 
Na 87 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zebraniu uczestniczyły  
54 osoby, zgodnie z załączoną listą obecności. 

 
Zebranie otworzył Pan Prezes Grzegorz Konieczny . 
Następnie zostali wybrani przewodnicząca i sekretarz Walnego Zebrania.  
Na przewodniczącego wybrano Pana Grzegorza Koniecznego, 54 głosami za, przy  braku 
głosów wstrzymujących się i  przy braku głosów przeciw.  
Na sekretarza wybrano panią Magdalenę Giemza – Zdych, 54 głosami za, przy braku 
głosów wstrzymujących się i  przy braku głosów przeciw.  
 
Prowadzenie zebrania przejął przewodniczący Pan Grzegorz Konieczny. Odbyło się 
głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty. 
 
Następnie Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Konieczny przedstawił sprawozdanie                       
z działalności Stowarzyszenia w latach 2016-2022. Przedstawił też zakres prac 
remontowych wykonanych w 2021 roku i zaplanowanych na 2022 rok na terenie Gorzelni 
Turew. 

 
Agata Klimaszyk poinformowała zebranych o sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia 
za rok 2021. Omówiła: otrzymane dofinansowania, uzyskaną kwotę z 1% podatku, 
otrzymane darowizny, składki Członków. 
 
Następnie przewodniczący poprosił Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia o przedstawienie 
ewentualnych uwag dotyczących sprawozdania. Członkowie Komisji Rewizyjnej  nie 
stwierdzili  nieprawidłowości. 
Przewodniczący  przeszedł do głosowania nad przyjęciem / zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego Stowarzyszenia za 2021 rok.  
Walne Zebranie 54 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się 
zdecydowało o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 i przeznaczeniu 
dodatniego wyniku finansowego na rok 2022 - Uchwała nr 1 z dnia 26.03.2022.                 
Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 stanowi odrębny 
załącznik do niniejszego protokołu. 

Następnie przewodniczący przeszedł do głosowania nad wyborem Zarządu i Komisji 
rewizyjnej na III kadencję. Zaproponowano, że Zarząd Stowarzyszenia będzie się składać 
z tych samych osób co dotychczas. Wszyscy dotychczasowi Członkowie Władz wyrazili 
zgodę na kandydowanie. Walne Zebranie 54 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku 



 
 

wstrzymujących się zadecydowało o przedłużeniu kadencji obecnego Zarząd 
Stowarzyszenia na III Kadencję - Uchwała nr 2 z dnia 26.03.2022. Uchwała nr 2 z dnia 
26.03.2022 stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Następnie przewodniczący przeszedł do głosowania nad wyborem Komisji Rewizyjnej na 
III kadencję. Przedstawiono 3 kandydatury: Mateusz Karaś, Pawłowski Jan, Hirowski Piotr.  
Walne Zebranie 54 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się wybrało 
Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia na III Kadencję - Uchwała nr 3 z dnia 26.03.2022. 
Uchwała nr 3 z dnia 26.03.2022 stanowi odrębny załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Wolne głosy i wnioski. 

Pan Grzegorz Konieczny z Panem Jackiem Kaźmierowskim przedstawili plan prac 
związanych uruchomieniem maszyny przesyłającej wywar (nowy nabytek). 

Pan Grzegorz Konieczny zaproponował przekazanie darowizny dla Dzieci z Ukrainy 
przebywających w Ośrodku w Owińskach w wysokości 500 zł. Walne Zebranie 54 głosami 
za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się zadecydowało o przekazaniu tej 
darowizny - Uchwała nr 4 z dnia 26.03.2022. Uchwała nr 4 z dnia 26.03.2022 stanowi 
odrębny załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Na koniec przedyskutowano plan pracy Stowarzyszenia na kolejny rok. Zgłoszono 
następujące propozycje działań: 

- organizacja wycieczki do Niemiec do gorzelni (nie odbyła się zaplanowana na 2020, 
2021 z powodu pandemii). 

- kontynuacja spotkań w ramach „Noc Muzeów” 

- popularyzacja możliwości przekazania 1% podatku dla Stowarzyszenia (ulotki, portale 
internetowe) 

- spotkania, szkolenia dotyczące kultury picia alkoholu, tradycji gorzelnictwa. 

- wycieczka do Warszawy do „Muzeum Polskiej Wódki”. 

 

Wobec braku inny wolnych wniosków przewodniczący  zakończył zebranie. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący                                             Protokolant zebrania 
 

 

 

 

 

 
 
 

Załączniki do protokołu: 
1/ – lista obecności, 
2/ – uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków 



 
 

 


